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2020 – ett år  
som inget annat
Hur ska man inleda en sammanfattning av ett år som 2020? Jag har noterat att 
många vill kalla det ett ”skitår” och det ligger självklart nära till hands att teckna 
fjolåret med breda svarta penseldrag. Covid-19 har sänt världen in i den  största 
globala krisen sedan andra världskriget. Många har mist nära och kära. Hela 
branscher och samhällssektorer går på knäna och än är det långt ifrån över. När 
dessa rader skrivs härjar viruset fortfarande i större delen av världen. 

Men nog har det väl också funnits några ljusglimtar? Samhället har liksom 
blivit lite mindre och kommit närmare. Vi har ställt upp för varandra. Vi har lärt 
oss att umgås på nya sätt. Kanske har vi också lite till mans fått fundera på vad 
som är viktigt i livet. Fjolåret har såklart utmanat även oss på Svenskt Kvalitets-
index. Jag är därför stolt och glad att kunna säga att våra medarbetare klarat 
av att stötta våra kunder med viktiga insikter också under denna krävande tid. 

Sverigekollen är vår sammanställning av studier, insikter och lärdomar från 
det omvälvande året som varit. Vad ser vi då? Har pandemin förändrat sam-
hället? Står kunder, och medarbetare och andra intressenter i samhället inför ett 
nytt normaltillstånd i svenskt organisationsliv? Ja, sannolikt.

 KUNDUPPLEVELSEN ÄR BÅDE RATIO
NELL OCH EMOTIONELL. Känslomässigt 
nöjda kunder är mer genuint lojala. Käns-
lor byggs via nära relationer, i synnerhet 
i kristider. Vi ser även att det vi redan är 
bra på tar kunden mer och mer för givet. 
Ständig utveckling behöver vara i fokus, 
både internt och externt. Pandemin dri-
ver förändring.

 ARBETSLIVET HAR MÖTT NYA UT
MANINGAR NÄR FYSISKA MÖTEN  BLIVIT 
DIGITALA. De medarbetare som (mer  eller 
mindre frivilligt) arbetat på distans har 
behövt tydliga ramar och förväntningar 
tillsammans med en välfungerade fysisk 
hem arbetsmiljö. På ordinarie arbetsplat-
ser har medarbetare känt sig bortglömda 
när  förutsättningarna  radikalt förändrats. 
Den psykiska  o  hälsan hos medarbetarna 
har ökat under pandemin.

 ”LANDET LAGOM” FINNS INTE  LÄNGRE. 
I en tid av osäkerhet, oförutsägbarhet 
och förändring gäller det att särskilja sig 
och göra skillnad i kundernas och med-
arbetarnas ögon. Organisationer där 
kunderna har starka uppfattningar om 
samhällsansvar och hållbarhetsarbete 
visar starka kopplingar till varumärkes-
identitet och nöjdhet.

NÅGRA VIKTIGA MÖNSTER SOM VI SETT UNDER FLERA ÅR,  
MEN SOM BLIVIT DIREKT AFFÄRSKRITISKA UNDER FJOLÅRET:
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Pandemin har i många avseenden både förstärkt tidigare  mönster 
och  samtidigt ändrat spelplanen för i stort sett alla branscher, före-
tag och organisationer som Svenskt Kvalitetsindex arbetar med. 
Trots det är kundnöjdheten i stort  o förändrad jämfört med 2019. 

Varför? I stort har många organisationer klarat av den  dramatiska omställning 
som pandemin inneburit. Man har lyckats med  konststycket att både fokusera på 
en stabil grundleverans och att vidareutveckla sina kundrelationer. Det är starkt. 

Året som gått liknar inget annat, men hur blir det framåt? Vi tror att man fort-
satt måste vara både närvarande och digital, stabil och snabbfotad och  traditionell 
och nyskapande. Låter det förvirrande? Ja, vi behöver alla lära oss att orientera 
i ett nytt landskap, där en del är sig likt och annat helt nytt. 

DISTANSARBETE ÖKAR 
Många och nya yrkeskategorier distansarbetar. 
Det ställer andra krav på ledarskapet men också 
på samhällsviktiga funktioner som el, värme och 
bredband. Information kring exempelvis avbrott 
blir kritiskt att agera proaktivt kring.

NYTÄNKANDE
Gamla affärsmodeller och ”sanningar” utmanas. 
 Mötet med våra kunder ser idag annorlunda ut och 
har förändrats kraftigt för många under 2020. I det 
nya digitala blir ”att vara lokal” en känsla, inte en 
plats. I framtiden är det kunden som bestämmer vart 
 affären ska ske och organisationer behöver anpassa 
sig både i tid och kanal. 

DIGITALA MÖTEN 
Accelererad digitalisering i alla delar av samhället – 
 fysiska möten blir digitala vilket innebär vi  behöver 
ställa oss följande frågeställningar:

 Har våra digitala kanaler och plattformar  
en personlig känsla?

 Är våra digitala tjänster  
konkurrenskraftiga jämfört med andra? 

 Har vi tillräckligt tempo i vår digitala  
tjänsteutveckling? 

ÄNDRAT BETEENDE
Kunders behov, krav, förväntningar och  beteenden 
ändras. Idag ställer kunder högre krav på både till-
gänglighet, mer relevant information och kund-
anpassade erbjudanden. Kundkraven kommer både 
från digitaliseringen samt att kunder idag förväntar 
sig en större grad av proaktiv service. 

KLICKA HÄR  
FÖR MER  
INFORMATION 
 SKI-modellen

 Vår stora data
 Vilka utmaningar 
ledarskapet haft  
under 2020

– FÖRÄNDRAD SPELPLAN – 

https://www.kvalitetsindex.se/om-oss/modell/
https://www.kvalitetsindex.se/insikter
https://www.kvalitetsindex.se/branschundersokningar/nationell-medarbetarundersokning/
https://www.kvalitetsindex.se/branschundersokningar/nationell-medarbetarundersokning/
https://www.kvalitetsindex.se/branschundersokningar/nationell-medarbetarundersokning/
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Stolta medarbetare  
är nöjda medarbetare
Svenskt Kvalitetsindex har under det senaste året undersökt medarbetarnas upp-
levelse av deras arbetsplats vid tre tillfällen. Den senaste nu i januari 2021. Totalt 
har 9 971 medarbetare deltagit med sina erfarenheter av exempelvis  l edarskap, 
arbetssituation och nöjdhet. Vi ser generellt att medarbetarnöjdheten är o för-
ändrad jämfört med  tidigare år. Vi ser dock att den psykiska ohälsan ökar, fram-
för allt hos medarbetare som är 30 år och yngre. Denna trend har vi sett under 
flertalet år och den har förstärkts under pandemiåret 2020. 

Covid-19 har också inneburit stora förändringar kring både var och hur vi 
 jobbar och det framgår också i årets studier. Skillnaden mellan distans arbete 
och  ordinarie arbetsplats upplevs som störst när det gäller just välmående och 
arbets situation. Förutom direkta frågor kopplade till den fysiska arbetsmiljön är 
en annan på verkande faktor de relationer som finns i arbetet. Den som  arbetar 
på distans kan uppleva sig missa sociala och informella relationer som  funnits på 
den  fysiska arbetsplatsen. Det utbytet spelar en viktig roll, inte bara för  individen 
utan också för yrkesrollen i stort. Här är det viktigt att arbets givaren kan skapa 
ett socialt utbyte i andra format.

Det som för ungefär ett år sedan var ett nytt arbetslandskap är idag vår 
 vardag. Allt talar också för att mycket av hur vi arbetar idag, kring våra arbetssätt, 
kontakten med kollegor och hur vi leder organisationer kommer att  finnas kvar. I 
det nya arbetslandskapet som vi befinner oss i har vi tittat på hur en  v älmående 
och attraktiv organisation med nöjda medarbetare skapas – vad  behöver före-
tag och verksamheter göra framåt? 

LAURINA QVARNSTRÖM

laurina.qvarnstrom@kvalitetsindex.se

+46 70 880 27 13

LAURINA QVARNSTRÖM / CHEF PEOPLE & BRAND
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– TIPS FÖR ATT ÖKA NÖJDHET  
OCH VÄLMÅENDE HOS MEDARBETARNA – 

VÅRDA ERA AMBASSADÖRER
I en omvärld där relation till både samhälle, kunder och 
 andra intressenter bygger på tillit är medarbetarna  viktigare 
än någonsin. Det gäller inte minst de medarbetare vi kallar 
för ambassadörer som både  rekommenderar och  talar gott 
om sin arbetsgivare. Ambassadörskap  skapas  genom att 
era medarbetare känner stolthet och att man är en del av 
organisationens framgång. Som arbetsgivare är det där-
för viktigt att kommunicera och leva som man lär kring 
vision och riktning. Att inkludera samtliga medarbetare i 
företagets resa så alla känner sig delaktiga i företagets 
framgång är kritiskt för medarbetarnöjdheten.

HA ETT HÖGT KULINDEX
Att ha roligt på jobbet och ha en god stämning 
har länge varit viktigt men under det senaste 
året har fokus på detta hamnat i ny dager. Inte 
minst i samband med att kollegor sitter på olika 
platser och i nya mötesformer. Organisationer 
behöver mer fokuserat arbeta på att skapa en 
kultur som inkluderar både medarbetare på 
distans och ordinarie arbetsplats. Våga tänka 
kreativt kring mötesformat, planera utrymme 
i kalendrarna för promenader, fika och andra 
glädjespridande aktiviteter. Ett högt kul-index 
ger mer välmående medarbetare.

FRÅGA HUR MÅR DU?
Att fråga hur någon mår, lyssna till svaret och agera där efter 
är viktigare än någonsin. I en tid där många med arbetare är 
mer oroliga än innan kring både nuläge och framtid är det 
 tydligt att omtanke och välmående är högt upp på  agendan. 
Det gäller både från närmaste chefen och  kollegorna.  Frågan 
är lika viktig i digitala kanaler som vid fysiska möten och 
 ställer höga krav på ledarskapet i att ha en aktiv dialog med 
medarbetarna.

VISA UPPSKATTNING! 
När saker inte går som planerat är det viktigt 
att ha en organisation där medarbetare tillåts 
göra misstag och kan be om hjälp. Att ha ett 
högt förtroende mellan chef och medarbetare 
ser vi är extra viktigt när vi inte ses och  arbetar 
på samma sätt som innan. Att våga lita på med-
arbetarna och visa uppskattning spelar stor roll 
för engagemanget hos medarbetarna.
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1990-2020  
Generella kundtrender i Sverige

1990-talet 2000-talet 2010-talet

1990TALET
Avregleringar och valfrihet
Valmöjligheten blir central 
Paketering och erbjudanden en viktig  
del av kundupplevelsen
Kundnöjdhet är mer än bara prisvärdhet

2000TALET
Produkt och paketering fortsatt viktigt
Digitala tjänster växer fram
”Do-it-yourself” skapar värde 
Vi delar upplevelser, positiva och negativa
Mjuka, immateriella värden påverkar allt mer 

2010TALET
Service starkare drivkraft än produktkvalitet
Digitala tjänster skapar avstånd till kunderna
En ny typ av lojalitet växer fram
Ökad polarisering – landet lagom är borta
Fokus på hållbarhet och  
samhällsengagemang
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Kunskap  
om kunden 
Kundnöjdhetstrenden totalt sett i Sverige har under en 
 längre tid varit positiv. Under 2020 noteras en  marginell 
nedgång. När vi tittar på underliggande trender och 
tendenser är det några saker som sticker ut och  några 
områden som förstärks.

Service har sedan 2011 en allt större inverkan på kundnöjdheten i stort – detta 
har förstärkts ytterligare under 2020. Kunderna efterlyser närhet – en relation 
som karakteriseras av personligt, kundanpassat och enkelt. Det betyder att pro-
aktivitet, initiativförmåga och individuellt anpassade erbjudanden är  viktigare 
än någonsin.

Låt oss titta närmare på proaktivitet och initiativförmåga. Det här är om råden 
där kund behoven har ökat. Det är också ett område där betygen från  kunderna 
överlag har minskat under året. 

Varför? Våra studier pekar på att kunderna ställer högre krav än tidigare. 
 Kunderna jämför sina leverantörer. Om exempelvis en telekomoperatör blir  bättre 
på att ta initiativ så kommer kunderna ta med det till sina andra  leverantörer. Vad 
är det då för svårigheter som kan ligga till grund för de överlag låga  betygen 
kring proaktivitet? För att bli bra på just proaktivitet och initiativförmåga krävs 
det ofta både systemstöd och företagskultur för att få alla bitar på plats. System-
stöd för att kunna samla in information och paketera relevanta tjänster och er-
bjudande mot specifika kunder. Till det behövs det också en intern kultur som 
präglas av både mod och nyfikenhet där medarbetare både vill och har möjlig-
het att utveckla kundrelationer. 

JOHAN PARMLER

johan.parmler@kvalitetsindex.se

+46 73 151 75 98

JOHAN PARMLER / VD OCH CHEFSANALYTIKER
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CHECKLISTA  
FÖR 2021
  Sträva efter att inte vara  
som alla andra. Kunder  
som upplever att man skiljer 
sig från branschen är mer  
nöjda och lojala.

  Skapa personlig känsla  
i de digitala kanalerna.

  Jämför med de bästa  
aktörerna, gärna i andra  
branscher, för att skapa  
konkurrenskraftiga tjänster.

  Engagera hela 
 organisationen. I en värld 
där kundupplevelsen blir mer 
och mer komplex behöver 
flera interna funktioner/roller 
jobba mot samma mål. 

9 
S V E R I G E KO L L E N

Vilka faktorer bör företag ytterligare satsa på för att höja kundnöjdheten? En 
 indikation vi under 2020 plockat upp är att tillhandahållande av en tjänst som 
faktiskt fungerar värderas allt högre. I vissa branscher har basala funktioner 
återigen hamnat högt upp på kundernas agenda. Det har varit särskilt  tydligt 
inom  telekombranschen och inom energibranschen. Det är klart att under året 
där många har distansarbetat, och i större utsträckning jobbat med digitala verk-
tyg både privat och professionellt, så har störningar inom exempelvis elleverans 
och bredband påverkat mycket mer än tidigare. Här behöver man som aktör 
 komma ihåg att det är lika viktigt att informera som att åtgärda. 

En sista notering kring vad som präglat många av de kundleveranser som 
gjorts  under året är att kundupplevelsen blivit mer komplex. Gemensamt för de 
studier och analyser som Svenskt Kvalitetsindex genomför är att de bygger på 
en så  kallad drivkraftsanalys. Denna drivkraftsanalys syftar till att  identifiera 
 vilka delar av kundupplevelsen som i störst utsträckning påverkar kundnöjd heten 
och kund lojaliteten. Förutom att våra drivkraftsanalyser påvisat att  service  blivit 
mer  viktigt sedan 2011 så kan man under 2020 påvisa att flera om råden idag 
har  inverkan på hur nöjda vi är med våra leverantörer. Det betyder att vi som 
 aktörer behöver vara bra på flera saker samtidigt. Digital tjänsteutveckling  måste 
ske samtidigt som vi utvecklar vår kommunikation kring hållbarhetsf rågor. In-
formationsinsatser måste ske samtidigt som åtgärder vid eventuella störningar 
och avbrott. Vi har sagt det förr men det är verkligen så att kundupplevelsen är 
 summan av alla direkta och indirekta kontakter som kunden har med er. Ingen-
ting kan försummas. Allt är viktigt.

4 av 10 kundkommentarer  
berör service

5 av 10 kunder upplever brister i 
aktörernas samhällsansvar

5 av 10 kunder upplever sin aktörs 
proaktivitet som bristfällig

7 av 10 kunder är nöjda med den 
hjälp de får i samband med kontakt

 4 AV 10

 5 AV 10

 5 AV 10

 7 AV 10
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Vad är hållbarhet  
under en pandemi? 
För många branscher har begreppet ”hållbarhet” under 2020 blivit synonymt 
med ”överlevnad”. Rubrikens frågeställning har därför blivit extra relevant i flera 
av Svenskt Kvalitetsindex studier under 2020. De öppna kommentarerna kring 
hållbarhet visar att begreppet ur ett kundperspektiv fortfarande är  fragmenterat. 
Det handlar både om att erbjuda hållbara tjänster och produkter, vara en del av 
samhället i kundernas direkta närhet men också att vara långsiktig i sin verksam-
het – att ”överleva” både bildligt och bokstavligt. En sak kan vi dock konstatera 
och det är att kundkraven trots pandemin ökar och att hållbarhet blir en alltmer 
central parameter för kundupplevelsen.

Kundernas syn på hållbarhet och hur det påverkar kundupplevelsen är ett 
stort akademiskt forskningsområde hos Svenskt Kvalitetsindex. Av de branscher 
som ingår i våra årliga mätningar har relationen mellan hållbarhet och kund-
nöjdhet stärkts i flera branscher. Trenden är dock särskilt stark inom försäkrings-
branschen och energibranschen. De här branscherna har en sak gemensamt 
och det är att kunden använder sin produkt eller tjänst på annat sätt än som 
i exempelvis bank- eller telekomsektorn, med mer av sällanköpskaraktär. Det 
gör att andra mer indirekta faktorer får en större betydelse för kundnöjdheten. 

Förutom att fråga om kundernas framtida krav så ställs också frågor kring 
hur man upplever sina  leverantörers kommunikation kring hållbarhetsfrågor. Här 
är betygen långt ifrån godkända. Större tydlighet med enkla budskap och sam-
tidigt hitta sitt eget sätt att kommunicera och agera hållbart är nycklar framåt. 
Konkurrensen kring begreppet är stort och det är på mångas agenda, så här 
gäller det att sticka ut. Ur ett kundperspektiv är potentialen stor inom det här 
området och det är precis vad vår senaste forskning påvisat.

LOVE WESTIN / ANALYTIKER OCH DOKTORAND VID MDH

  2020

Kommunicerar till sina 
 kunder om hur man jobbar med 

olika frågor kring hållbarhet.

Våra krav kring  
hållbarhet kommer öka.

 55,6

 68,1
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– EFFEKTKURVAN – 

HÅLLBARHET OCH KUNDUPPLEVELSEN

LOVE WESTIN / Analytiker och Doktorand vid MDH

+ 46 70 339 87 17love.westin@kvalitetsindex.se

I en studie av Love Westin och Johan Parmler  analyseras sam-
banden mellan olika dimensioner kring hållbarhet och kundnöjd-
het. Studien presenterar bland annat en effektkurva som fångar 
upp hur kundernas upplevelse kring sina leverantörers hållbarhet 

samvarierar med kundnöjdheten. 

REFERENS  
TILL STUDIEN
  Westin & Parmler, 2020

UNDERHÅLL
Underhåll de redan  

frälsta, ger stor effekt!

INITIALT ARBETE
Ett initialt arbete ger  

stor effekt!
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Den vertikala axeln ger kundernas bedömning 
kring hållbarhet och den horisontella axeln 
ger vilken inverkan hållbarhet har på kund-
nöjdheten. Av den framgår att störst effekt 
på nöjdheten uppnås vid förbättring av låga 
hållbarhetsbetyg eller när betygen är riktigt 
höga. Vad betyder det?

 BÖRJA NU. Den största effekten på kundupplevelsen får man 
i ett initialt arbete. Har ni hållbarhetsfrågor på agendan – ta 
dessa direkt till handling.

 UTMANA ER. För att bibehålla höga nivåer behöver man under-
hålla, förändra och förnya sig.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14783363.2020.1856651
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BEMANNING

69,0
ENERGI

66,0
TANDVÅRD

75,6
TELEKOM

66,1

SPARANDE I VÄRDEPAPPER

70,8
BANK

66,2
BOLÅN

69,7
FASTIGHETSLÅN

72,0
PRIVATLÅN

69,2

SPELBRANSCHEN

64,0
FASTIGHETSMÄKLARE

66,1
FÖRSÄKRING

70,7
PERSONTRANSPORT

64,6
REVISION

72,1

Kunderna i  
Sverige är nöjda

Svenskt Kvalitetsindex branschstudier ger svar på vilka  
områden som driver kundnöjdhet och lojalitet i många olika branscher.  

Dessutom tar vi årligen fram ett kundnöjdhetsbetyg för ett flertal branscher.  
För 2020 kan vi konstatera att  nöjdheten totalt sett i Sverige har minskat  

marginellt. Några branscher har ökat i kundnöjdhetsbetyg  
medan några har minskat. 

KOMMENTARER OCH SLUTSATSER PÅ NÄSTA SIDA

SNITT

67,7
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– Kommentarer och slutsatser –

En bransch som bjuder på både höga och låga 
kundbetyg är telekombranschen. Här får mobil-
operatörer och streamingtjänster höga betyg 
 medan delar inom både bredband och digital-TV 

har  stora utmaningar i kundupplevelsen. Från att pålitlighet 
och  stabilitet i tjänsterna varit mer eller mindre hygien faktorer 
så har det nu seglat upp på förbättringslistan. En anledning 
är förstås att nyttjandet av digitala kanaler både i arbetslivet 
och  privat skjutit i höjden. Det här har också satt sina spår i 
service upplevelsen där betyg kring svarstider i samband med 
kontakt upplevts sämre än på mycket länge.

I alla kundrelationer är det oerhört  viktigt 
att hantera kundkontakt på ett bra sätt. 
Det kan handla om klagomål, kontakt, 
råd givning eller en skadehantering i en 

 försäkringsrelation. De som har riktigt nöjda  kunder 
lyckas också med den så kallade passiva kunden. 
Det här är något som de aktörer som kommer bäst 
ut inom försäkringsbranschen lyckas med. Här blir 
det mer förebyggande arbetet viktigt och det hand-
lar om att säkra att kunden känner att man har 
rätt produkt eller tjänst och relevant information. 
Det handlar även om att tydliggöra andra områ-
den såsom hur man  jobbar med hållbarhet. Just 
hållbarhet är en fråga som är högt upp på agen-
dan bland försäkrings kunder jämfört med många 
 andra branscher. 

På temat att allt är viktigt är 
det något som kan  summera 
årets studier i energi branschen. 
Bland de  bästa branscherna 

vad  gäller kundernas bedömning kring 
hållbarhet och samtidigt bland de sämsta 
 enligt  k underna kring digitalisering. Den 
här något polariserade upplevelsen gör att 
 nyckeln för energibranschen är att helheten 
blir  viktigast. Digital utveckling be höver ske 
parallellt med utvecklingen kring  service 
och informationshantering i samband med 
störningar och avbrott. Sam tidigt som ar-
betet kring hållbarhet och samhällsansvar 
behöver förnyas.

Nöjdheten totalt sett i Sverige har minskat marginellt.  Några 
branscher har ökat i kundnöjdhetsbetyg medan några har 
 minskat. En sektor som fortsätter sin positiva trend är bank 
och finans där kunderna blivit mer nöjda. Det gäller i den 

 generella bankstudien liksom i de mer produktspecifika studierna 
som lån och sparande. Höga betyg när det gäller digitala tjänster är 
något som gjort kunderna mer nöjda under 2020 men fram förallt är 
det de som lyckats med att både vara digitala, nära och  personliga 
som lyckats bäst.

Möjligheterna är med andra ord stora för den som gör 
rätt och vågar satsa på kundupplevelsen  medan den 
som väljer att vara  passiv riskerar att hamna på efter-
kälken rejält.



30 år av insikter
För drygt trettio år sedan påbörjades ett forskningsprojekt på Handelshögs kolan 
i Stockholm som syftade till att undersöka hur organisationer kunde  stärka sin 
konkurrenskraft. Resultatet visade att genom att fokusera på kundupplevd  kvalitet 
och kundnöjdhet var det möjligt att både behålla kunder och utöka  kundernas 
engagemang. Dessutom ledde det till ett lägre fokus på pris och mer på valuta 
för pengarna. Det är här Svenskt Kvalitetsindex också tar sin början. 

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå  viktiga 
samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. 
Svenskt Kvalitetsindex undersökningar och analyser ger insikter och råd om vad 
som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte 
bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 
och känns idag mer aktuellt än någonsin.

METODIK 
Under 2020 har vi genomfört 150 000 intervjuer via telefon, webbenkät och 
webbpanel. Intervjuerna inkluderar både privatpersoner och svenska företag 
med en täckning över hela Sverige.

Beräkningarna av nöjdhet, lojalitet och andra aspekter och effektmått  skattas 
av en strukturekvationsmodell med latenta variabler. Skattandet görs med en 
 metod som kallas Partial Least Squares (PLS). Kortfattat söker metoden  maximera 
samvariationen mellan drivande aspekter och en resultataspekt. Resultat aspekt 
kan vara kundnöjdhet, medarbetarengagemang eller  någon annan typ av  resultat 
beroende på studie.

Bakom effektmåttet ligger inga specifika frågor om hur kunderna prioriterar 
olika områden. Ett effektmått anger i istället i vilken utsträckning ett resultat för-
väntas ändras vid en förändring av en drivande aspekts betygsindex. 

I regel besvarar respondenterna i Svenskt Kvalitetsindex undersökningar på 
frågor på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg.  Betygen 
räknas om till betygsindex, vilket innebär att resultaten omvandlas till en ny  s kala 
som går från 0 till 100. Ju högre indexvärdet är desto nöjdare är kunderna eller 
medarbetarna med aspekten. 

För att få en större förståelse för hur den 100-gradiga skalan tolkas har vi 
genomfört undersökningar där de svarande får ange var på skalan de anser att 
olika omdömen passar in. Resultaten indikerar att betygsindex under 60 klassas 
som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid betygsindex 60 och betygsindex 
över 75 tolkas som ”mycket nöjd”. 
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2,9 miljoner tack!
Ett stort tack till alla er som svarar på våra frågor! Till sammans Ett stort tack till alla er som svarar på våra frågor! Till sammans 
 bidrar vi till att svenska företag och organisationer får  insikterna  bidrar vi till att svenska företag och organisationer får  insikterna 
som behövs för en hållbar framtid.som behövs för en hållbar framtid.

Svenskt Kvalitetsindex har sedan starten 1989 gjort drygt  Svenskt Kvalitetsindex har sedan starten 1989 gjort drygt  
2 900 000 intervjuer varav 150 000 är med respondenter  under 2 900 000 intervjuer varav 150 000 är med respondenter  under 
det senaste året. En del av intervjuerna ingår i våra nationella det senaste året. En del av intervjuerna ingår i våra nationella 
under sökningar som vi beskriver här i Sverigekollen.  Andra görs under sökningar som vi beskriver här i Sverigekollen.  Andra görs 
för enskilda varumärkes-, medarbetar- och kund undersökningar.för enskilda varumärkes-, medarbetar- och kund undersökningar.

Genom att vi på Svenskt Kvalitetsindex lyfter olika kunders, Genom att vi på Svenskt Kvalitetsindex lyfter olika kunders, 
med arbetares och medborgares åsikter bidrar vi till positiva med arbetares och medborgares åsikter bidrar vi till positiva 
förändringar i samhället. Att skapa insikter för en hållbar fram-förändringar i samhället. Att skapa insikter för en hållbar fram-
tid är vår allra viktigaste drivkraft.tid är vår allra viktigaste drivkraft.
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